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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA
19279 Reial decret 1978/2008, de 28 de novembre, pel qual es modifica el Reial 

decret 337/2004, de 27 de febrer, pel qual es desplega la Llei 28/2003, de 29 
de setembre, reguladora del Fons de Reserva de la Seguretat Social.

La Llei 28/2003, de 29 de setembre, regula el Fons de Reserva de la Seguretat Social, 
i completa la previsió sobre la constitució de l’esmentat Fons que conté l’apartat 1 de 
l’article 91 del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 1/1994, de 20 de juny. La Llei 28/2003, de 29 de setembre, va ser objecte del 
desplegament reglamentari corresponent a través del Reial decret 337/2004, de 27 de 
febrer.

El temps transcorregut des de l’entrada en vigor de la Llei 28/2003, reguladora del 
Fons de Reserva de la Seguretat Social, així com la dimensió que aquest va assolir des de 
la seva dotació inicial, aconsellen establir mecanismes que contribueixin a agilitar-ne la 
gestió, complint sempre els criteris de seguretat, rendibilitat i diversificació i les disposicions 
de la seva Llei reguladora, per a la qual cosa es procedeix a modificar l’article 4 del Reial 
decret 337/2004, de 27 de febrer, per tal de facilitar la gestió del Fons davant situacions 
ordinàries que es presenten en l’administració de les inversions financeres en què està 
materialitzat.

L’habilitació legal per fer-ho està recollida a l’article 6 de la Llei 28/2003, de 29 de 
setembre, que atribueix al Comitè de Gestió del Fons de Reserva, entre d’altres funcions, 
la d’alienació d’actius financers que l’integrin i altres actuacions que els mercats financers 
aconsellin.

En virtut d’això, a proposta del ministre de Treball i Immigració i del ministre d’Economia 
i Hisenda, d’acord amb el Consell d’Estat, i amb la deliberació prèvia del Consell de 
Ministres en la reunió del dia 28 de novembre de 2008,

D I S P O S O :

Article únic. Modificació del Reial decret 337/2004, de 27 de febrer, pel qual es desplega 
la Llei 28/2003, de 29 de setembre, reguladora del Fons de Reserva de la Seguretat 
Social.

L’article 4 del Reial decret 337/2004, de 27 de febrer, pel qual es desplega la Llei 
28/2003, de 29 de setembre, reguladora del Fons de Reserva de la Seguretat Social, 
queda redactat en els termes següents:

«Article 4. Gestió financera del Fons de Reserva.

1. La gestió del Fons de Reserva de la Seguretat Social l’efectua la Tresoreria 
General de la Seguretat Social de conformitat amb el que estableix la Llei 28/2003, 
de 29 de setembre, reguladora del Fons de Reserva de la Seguretat Social, d’acord 
amb les regles següents:

a) Les dotacions efectives al Fons de Reserva dels excedents als quals es 
refereix el paràgraf primer de l’article 1 de la Llei 28/2003, de 29 de setembre, la 
seva materialització inicial, així com la disposició del Fons esmentat establerta a 
l’article 4 de la mateixa Llei, són acordades pel Consell de Ministres a proposta 
conjunta dels ministres de Treball i Immigració i d’Economia i Hisenda.

b) Les materialitzacions posteriors d’adquisició d’actius als quals es fa 
referència en l’anterior article 3, apartat 1, així com l’alienació, reinversió i qualsevol 
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altra operació sobre els actius financers del Fons de Reserva diferents de les que 
esmenta la lletra a) anterior, són aprovades pel Comitè de Gestió del Fons de 
Reserva de la Seguretat Social, a proposta de la Comissió Assessora d’Inversions 
del Fons, d’acord amb criteris de seguretat, rendibilitat i diversificació.

El Comitè de Gestió, anualment i coincidint amb la data de tramesa al Govern 
per a la presentació a les Corts Generals de l’informe sobre l’evolució i composició 
del Fons de Reserva, ha de donar compte al Consell de Ministres d’aquestes 
operacions.

2. Correspon a la Tresoreria General de la Seguretat Social la tramitació i 
resolució dels expedients derivats de les operacions que esmenta l’apartat 1 d’aquest 
article, així com la formalització, en nom de la Seguretat Social, dels actes 
esmentats.

3. La Tresoreria General de la Seguretat Social té la condició de titular de 
comptes en el mercat de deute públic en anotacions, així com en qualsevol altre 
mercat o sistema que determini el Comitè de Gestió.

4. La Tresoreria General de la Seguretat Social manté en el Banc d’Espanya 
un compte afecte exclusivament al Fons de Reserva, en el qual s’han de realitzar les 
materialitzacions inicials de les dotacions del Fons i que ha de servir d’instrument 
per a les operacions d’adquisició d’actius i altres actuacions financeres del Fons.

5. Els imports obtinguts de les disposicions dels actius del Fons es destinen 
exclusivament a la reinversió en altres actius emesos per les persones jurídiques 
públiques que reuneixin les condicions que preveu el segon paràgraf de l’apartat 1 
de l’article anterior, o bé directament al finançament de les pensions de caràcter 
contributiu de la Seguretat Social i altres despeses necessàries per a la seva gestió 
en el cas que preveu el seu apartat 2.»

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara del títol competencial que preveu l’article 
149.1.17a de la Constitució, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva en matèria de 
legislació bàsica i règim econòmic de la Seguretat Social.

Disposició final segona. Entrada en vigor.

El que disposa el present Reial decret entra en vigor el mateix dia de la seva publicació 
en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

Madrid, 28 de novembre de 2008.

JUAN CARLOS R.

La vicepresidenta primera del Govern
i ministra de la Presidència,

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ
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